
RESULTATEN VAN DE ANGRISA ENQUÊTE 

1. Waarom bent u lid geworden van Angrisa? Mogelijke antwoorden zijn: 
 Ik ben geïnteresseerd in de Engelense geschiedenis 

 Ik wil graag actief meewerken aan activiteiten van Angrisa  

 Ik wil Angrisa steunen met mijn lidmaatschap 

 Anders 

 

 

2. Angrisa overweegt om een serie van boekjes uit te geven over onderwerpen 

uit de Engelense geschiedenis. Mogelijke onderwerpen zijn: 
 De Engelense middenstand van begin vorige eeuw tot heden 

 De burgemeesters van Engelen vanaf 1821 (Engelen zelfstandige gemeente) tot de 

annexatie in 1971 

 De viering van Carnaval in Engelen in de loop der tijd 

 Engelen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

 

Wilt u per onderwerp aangeven of u interesse heeft in een boekje daarover en of u 

daaraan zelf zou willen meewerken? 

 



3. Angrisa overweegt om “Fotozoekplaatje” bijeenkomsten te organiseren: Zo 

kunnen we op een leuke manier het wie, wat, waar van foto's achterhalen. 

 

4. Angrisa wil, als daarvoor voldoende interesse is een stamboomproject 

opzetten. Er is een jaartellingslijst van 1899. We willen onderzoeken van 

welke families die op die lijst staan er nu nog steeds mensen in Engelen 

wonen. Welke familieverbanden zijn er nu nog? Heb u daarin interesse? 

 

5. Angrisa heeft een eigen website, 3 maal per jaar verschijnt De Nieuwsbrief en 

we hebben onze digitale Diezekrant. Met meer meedenkende hoofden en 

meewerkende handen zouden we nog meer activiteiten kunnen ontplooien. 

Mogelijke activiteiten zijn: 
 Meewerken aan een van de boekjes van de boekenserie over de Engelense geschiedenis 

 Organiseren van “fotozoekplaatje” bijeenkomsten 

 Het Stamboomproject over de vanaf 1899 nog steeds in Engelen wonende families 

 Engelenaren interviewen en hun verhalen vastleggen voor het nageslacht 

 Artikelen over Engelen verzamelen uit diverse media 

 Digitaliseren, archiveren en makkelijker toegankelijk maken van verzameld (foto)materiaal 

 Beheren en actueel houden van de website 

 Schrijven van artikelen voor de Nieuwsbrief 

 Schrijven en verzenden van de Diezekrant 

 Rondleidingen verzorgen in Engelen 

 De archeologische kant van het heemkundewerk in Engelen mee ontwikkelen en uitvoeren 

 De op de natuurgerichte kant van het heemkundewerk in Engelen mee ontwikkelen en uitvoeren 

 Anders 



 

Aan welke activiteiten zou u een bijdrage willen leveren? 

 


